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Ændringsforslag 45
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Med henvisning til forebyggelse og 
styring af interessekonflikter er det vigtigt, 
at agenturet opretter og fastholder et 
omdømme med upartiskhed, integritet og 
en høj faglig standard. Der bør i den 
forbindelse indføres foranstaltninger til at 
sikre, at beslutninger ikke påvirkes af 
interesser, der er i konflikt med agenturets 
rolle som et organ, der tjener Unionen 
som helhed, eller af private interesser 
eller tilknytninger hos et medlem af 
agenturets personale eller udstationerede 
nationale eksperter eller et medlem af 
bestyrelsen eller Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse, som skaber eller 
potentielt kan skabe en konflikt med den 
pågældende persons korrekte udøvelse af 
sine officielle pligter. Bestyrelsen bør 
derfor vedtage omfattende regler på dette 
område, der tager hensyn til 
Revisionsrettens henstillinger i dennes 
særberetning nr. 15/2012.

Or. en

Ændringsforslag 46
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) På topkonferencen i Haag den 10. 
december 2010 besluttede repræsentanter 
for de medlemsstater, der deltog i 
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regeringskonferencen, at agenturets 
hovedkvarter skulle flyttes til Prag.
Værtsaftalen mellem Den Tjekkiske 
Republik og agenturet trådte i kraft den 9. 
august 2012. Værtsaftalen og andre 
specifikke ordninger (såsom 
forpagtningsaftale og aftaler om 
personalegoder) bør anses for at være i 
fuld overensstemmelse med denne 
forordning, og det bør derfor ikke være 
nødvendigt at ændre dem.

Or. en

Ændringsforslag 47
Béla Kovács

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan beslutte at oprette lokale 
kontorer i medlemsstaterne med disses 
samtykke eller i tredjelande, som deltager i 
agenturets arbejde i henhold til artikel 23.

3. Agenturet kan beslutte at oprette lokale 
kontorer i medlemsstaterne med disses 
samtykke eller i tredjelande (under 
hensyntagen til deres samtykke), som 
deltager i agenturets arbejde i henhold til 
artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 48
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem repræsentanter udpeget af b) to repræsentanter udpeget af 
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Kommissionen Kommissionen

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastholde fordelingen af beføjelserne mellem alle institutionerne. Reglen 
om bestyrelsens beslutningstagning i artikel 5, stk. 6, er ændret (der kræves nu absolut flertal 
i stedet for flertal på to tredjedele), og antallet af repræsentanter udpeget af Kommissionen 
bør derfor sænkes tilsvarende. Endvidere indeholder Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens fælles tilgang til de decentraliserede agenturer en bestemmelse om to 
repræsentanter fra Kommissionen som hovedregel.

Ændringsforslag 49
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem repræsentanter udpeget af 
Kommissionen

b) to repræsentanter udpeget af 
Kommissionen

Or. fr

Ændringsforslag 50
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges på 
baggrund af deres kendskab til agenturets 
virksomhed under hensyntagen til 
relevante ledelsesmæssige, administrative 
og budgetmæssige kompetencer. Europa-
Parlamentet, Kommissionen og 
medlemsstaterne tilstræber at fremme 
ligestilling mellem kønnene og at opnå en 
ligelig repræsentation af mænd og 
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kvinder i bestyrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 51
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 6 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) godkender ordninger, som omhandlet 
i artikel 23, stk. 2, efter godkendelse fra 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, som 
omhandlet i artikel 11, i forbindelse med 
spørgsmål vedrørende kapitel III

Or. fr

Ændringsforslag 52
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 6 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) vedtager procedurerne for 
godkendelse og revision af systemer, for 
så vidt angår udvikling af de kommende 
generationer af Egnossystemet og af det 
system, der er indført med 
Galileoprogrammet

Or. fr
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Ændringsforslag 53
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 6 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) konsulteres af den administrerende 
direktør om delegeringsaftalerne mellem 
Kommissionen og agenturet i henhold til 
artikel [15, stk. 1, litra d)] i forordningen 
[den fremtidige GNSS-forordning], 
forinden disse undertegnes

h) godkender på forslag fra den 
administrerende direktør 
delegeringsaftalerne mellem 
Kommissionen og agenturet i henhold til 
artikel [15, stk. 1, litra d)] i forordningen 
[den fremtidige GNSS-forordning], 
forinden disse undertegnes

Or. fr

Ændringsforslag 54
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 6 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) godkender på forslag fra den 
administrerende direktør arbejdsaftalerne 
mellem Det Europæiske GNSS-agentur 
og Den Europæiske Rumorganisation 
som omhandlet i artikel [15, stk. 1c] i [den 
fremtidige GNSS-forordning]

Or. fr

Ændringsforslag 55
Béla Kovács

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
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Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 6 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ia) vedtager en adfærdskodeks for sine 
ansatte

Or. en

Ændringsforslag 56
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen udnævner den administrerende 
direktør og kan forlænge eller afslutte 
dennes mandat i henhold til artikel 15b, 
stk. 4. Den udøver disciplinærmyndighed 
over for den administrerende direktør.

Bestyrelsen udnævner den administrerende 
direktør og kan forlænge eller afslutte 
dennes mandat i henhold til artikel 15b, 
stk. 3 og 4. Den udøver 
disciplinærmyndighed over for den 
administrerende direktør.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. forbereder arbejdsaftalerne mellem 
Det Europæiske GNSS-agentur og Den 
Europæiske Rumorganisation, som 
omhandlet i artikel [15, stk. 1c] i [den 
fremtidige GNSS-forordning] og 
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forelægger dem for bestyrelsen i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, 
litra ha)

Or. fr

Ændringsforslag 58
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 – litra 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. udarbejder en rapport om de 
fremskridt, der er gjort i forbindelse med 
gennemførelsen af det årlige 
arbejdsprogram for hvert 
bestyrelsesmøde, inklusive det kapitel, 
som formanden for Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse har udarbejdet om 
samme emne i overensstemmelse med 
artikel 11a, stk. 1, litra c)

Or. fr

Ændringsforslag 59
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 – litra 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. sørger for, at agenturet som ansvarlig for 
driften af GSMC er i stand til at 
efterkomme instrukser i henhold til fælles 
aktion 2004/552/FUSP

7. sørger for, at agenturet som ansvarlig for 
driften af GSMC er i stand til at 
efterkomme instrukser i henhold til fælles 
aktion 2004/552/FUSP og til den rolle, 
som det er tillagt i henhold til artikel 6 i 
afgørelse nr. 1104/2011/EU
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Or. fr

Ændringsforslag 60
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 – litra 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. sikrer udveksling af relevante 
informationer mellem agenturets 
forskellige organer, navnlig 
informationer vedrørende 
sikkerhedsspørgsmål

Or. fr

Ændringsforslag 61
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 – litra 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. formidler til Kommissionen agenturets 
holdning vedrørende de tekniske og 
operationelle specifikationer, som er 
nødvendige for at kunne gennemføre den 
udvikling af systemerne, som er fastsat i 
artikel [13, stk. 3, litra ca)] i [den 
fremtidige GNSS-forordning], navnlig for 
så vidt angår fastsættelsen af fremtidige 
missioner og udformningsfasen, i 
overensstemmelse med artikel 13, samt de 
forskningsaktiviteter, der skal understøtte 
denne udvikling; sikrer, at agenturet om 
nødvendigt benytter sig af Den 
Europæiske Rumorganisations 
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kompetencer i forbindelse med 
udviklingen og anvendelsen af den nye 
generation af rumsegmenter

Or. fr

Ændringsforslag 62
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturets flerårige arbejdsprogram, jf. 
artikel 6, stk. 2, litra a), omfatter de 
aktiviteter, som agenturet skal gennemføre 
i løbet af den periode, der er omfattet af 
den flerårige finansielle ramme i henhold 
til artikel 312 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
herunder de aktiviteter i forbindelse med 
internationale relationer og 
kommunikation, som agenturet er 
ansvarligt for. Dette program fastlægger de 
menneskelige og finansielle ressourcer, der 
afsættes til hver enkelt aktivitet. I 
arbejdsprogrammet skal der tages hensyn 
til resultatet af de evalueringer, der er 
omhandlet i artikel 26.

Agenturets flerårige arbejdsprogram, jf. 
artikel 6, stk. 2, litra a), omfatter de 
aktiviteter, som agenturet skal gennemføre 
i løbet af den periode, der er omfattet af 
den flerårige finansielle ramme i henhold 
til artikel 312 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
herunder de aktiviteter i forbindelse med 
internationale relationer og 
kommunikation, som agenturet er 
ansvarligt for. Dette program fastsætter 
den overordnede strategiske 
programmering, de forskellige faser, de 
forventede resultater, de vigtigste 
præstationsområder og de vigtigste 
resultatindikatorer samt 
budgetplanlægningen, herunder de 
menneskelige og finansielle ressourcer, der 
afsættes til hver enkelt aktivitet. I 
arbejdsprogrammet skal der tages hensyn 
til resultatet af de evalueringer, der er 
omhandlet i artikel 26.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Catherine Trautmann
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af det flerårige 
arbejdsprogram omfatter det i artikel 6, stk. 
2, litra b), omhandlede årlige 
arbejdsprogram de foranstaltninger, som 
agenturet skal gennemføre i løbet af det 
kommende år, herunder de foranstaltninger 
knyttet til internationale relationer og 
kommunikation, som agenturet er 
ansvarligt for. Dette program fastlægger de 
menneskelige og finansielle ressourcer, der 
afsættes til hver enkelt aktivitet. Dette 
omfatter til orientering de opgaver, som 
Kommissionen eventuelt har uddelegeret 
til agenturet i henhold til artikel [15, stk. 1, 
litra d)] i forordningen (den fremtidige 
GNSS-forordning).

På baggrund af det flerårige 
arbejdsprogram omfatter det i artikel 6, stk. 
2, litra b), omhandlede årlige 
arbejdsprogram de foranstaltninger, som 
agenturet skal gennemføre i løbet af det 
kommende år, herunder de foranstaltninger 
knyttet til internationale relationer og 
kommunikation, som agenturet er 
ansvarligt for. Dette program fastlægger de 
menneskelige og finansielle ressourcer, der 
afsættes til hver enkelt aktivitet. Dette 
omfatter til orientering de opgaver, som 
Kommissionen eventuelt har uddelegeret 
til agenturet i henhold til artikel [15, stk. 1, 
litra d)] i forordningen (den fremtidige 
GNSS-forordning). Arbejdsprogrammet 
omfatter hensigtsmæssige 
resultatindikatorer, som gør det muligt at 
foretage en effektiv evaluering af opnåede 
resultater.

Or. fr

Ændringsforslag 64
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, litra f), omhandlede
årsrapport gør status over 
gennemførelsen af agenturets 
arbejdsprogrammer."

3. Den i artikel 6, litra f), omhandlede
rapport indeholder oplysninger om:
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a) gennemførelsen af de flerårige og 
årlige arbejdsprogrammer, herunder med 
hensyn til resultatindikatorer
b) budget- og personalepolitikplanen
c) agenturets ledelse og interne 
kontrolsystemer
d) agenturets miljøfodaftryk og 
foranstaltninger til at beskytte miljøet
e) resultater af interne og eksterne 
revisioner
f) opfølgning på revisionshenstillinger og 
dechargehenstillinger
g) den administrerende direktørs 
erklæring om årsrapportens rigtighed.
Årsberetningen offentliggøres."

Or. en

Ændringsforslag 65
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 8 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, litra f), omhandlede 
årsrapport gør status over gennemførelsen 
af agenturets arbejdsprogrammer."

3. Den i artikel 8, litra f), omhandlede 
årsrapport gør status over gennemførelsen 
af agenturets arbejdsprogrammer, bl.a. ved 
indførelse af de resultatindikatorer, som 
er anført i stk. 1 og 2. Den omfatter 
ligeledes en revision af fremskridtene i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
ledelsessystemer og teknikker, som der 
henvises til i artikel [12, litra e)] i [den 
fremtidige GNSS-forordning]."

Or. fr
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Ændringsforslag 66
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 10 – litra c – fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I artikel 10, litra a), udskiftes 
fodnoten med følgende:
I) Rådets afgørelse 2011/292/EU om 
reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer.
Kommissionens sikkerhedsregler, som er 
vedlagt som bilag til Kommissionens 
afgørelse (2001/844/EF, EKSF, Euratom) 
af 29. november 2001 om ændring af dens 
forretningsorden (EFT L 317 af 
3.12.2001, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 67
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Artikel 11, stk. 1, affattes således:
"1. Der oprettes en Komité for 
Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske 
GNSS-Systemer ("Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse") inden for 
agenturet. I forbindelse med de 
europæiske GNSS-systemer fungerer 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse som 
uafhængig myndighed med ansvar for 
alle 
sikkerhedsgodkendelsesmyndighedens 
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opgaver, som omhandlet i de relevante 
sikkerhedsforskrifter, der gælder for 
Rådet og Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra -a a
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) I artikel 11 affattes stk. 2 således:
"2. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse 
udfører de opgaver, der overdrages til 
agenturet med hensyn til 
sikkerhedsgodkendelse, i henhold til 
artikel 16, litra a), nr. i), i forordning 
(EF) nr. 683/2008, og træffer 
beslutninger om sikkerhedsgodkendelse
som omhandlet i nærværende artikel, 
navnlig for så vidt angår gennemgang og 
godkendelse af sikkerhedsrelateret 
dokumentation, især systemspecifikke 
sikkerhedskrav (i det følgende benævnt 
"SSRS"), krav til de kompetente PRS-
myndigheder (dokumenter med 
anførelsen "CMS"), godkendelse af 
sikkerhedsgodkendelsesstrategien og om 
opsendelse af satellitter, bemyndigelse til 
at drive systemerne i deres forskellige 
konfigurationer og for de forskellige 
tjenester, bemyndigelse til at drive de 
jordbaserede anlæg og især de 
sensorstationer, der befinder sig i 
tredjelande, samt bemyndigelse til at 
fremstille modtagerne med PRS-teknologi 
og deres komponenter."

Or. fr
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Ændringsforslag 69
Béla Kovács

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 912/2010
Article 15 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Adfærdskodeksen har til formål at 
sikre de højeste standarder for adfærd, 
professionalisme og pålidelighed for alle 
ansatte.
Kodeksen fastsætter som grundlæggende 
princip, at embedsmænd skal udføre deres 
arbejde med upartiskhed, integritet, 
gennemsigtighed, omhu, ærlighed, 
ansvarsbevidsthed og respekt. 
Adfærdskodeksen skal være baseret på 
følgende to hovedprincipper:
1. højeste standarder for effektivitet, 
kompetence og integritet
2. ansvarliggørelse af beslutningstagere,
som ikke formår at håndhæve 
adfærdsreglerne.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, hvordan ansatte skal behandles.

Ændringsforslag 70
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 22 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør samt 
embedsmænd, der midlertidigt er stillet til 
rådighed af medlemsstaterne og af 
Kommissionen, afgiver en 
loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de anfører, at de 
ikke har nogen direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at berøre deres 
uafhængighed. Disse erklæringer afgives 
skriftligt ved de pågældendes tiltræden og 
fornyes ved ændring af deres personlige 
forhold.

1. Medlemmer af bestyrelsen og af 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, den
administrerende direktør samt 
embedsmænd, der midlertidigt er stillet til 
rådighed af medlemsstaterne og af 
Kommissionen, afgiver en 
loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de anfører, at de 
ikke har, eller at de har nogen direkte eller 
indirekte interesser, der kan anses for at 
berøre deres uafhængighed. Disse 
erklæringer skal være præcise og 
fyldestgørende. Disse erklæringer afgives 
skriftligt ved de pågældendes tiltræden og 
fornyes og opdateres øjeblikkeligt ved 
ændring af deres personlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 71
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 22 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eksterne eksperter, der deltager i 
arbejdsgrupper, skal forud for hvert møde 
skriftligt gøre opmærksom på eventuelle 
interesser, som kunne anses for at være til 
hinder for deres uafhængighed med hensyn 
til de punkter, der er på dagsordenen.

2. Medlemmer af bestyrelsen og af 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, den 
administrerende direktør samt 
udstationerede nationale eksperter og
eksterne eksperter, der deltager i 
arbejdsgrupper, skal forud for hvert møde 
skriftligt, præcist og fyldestgørende gøre 
opmærksom på eventuelle interesser, som 
kunne anses for at være til hinder for deres 
uafhængighed med hensyn til de punkter, 
der er på dagsordenen, og skal afstå fra at 
deltage i drøftelser og afstemninger om 
sådanne punkter.
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Or. en

Ændringsforslag 72
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 22 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsen og Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse indfører en politik, 
der gør det muligt at undgå
interessekonflikter."

3. Bestyrelsen og Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse fastsætter i deres 
interne forretningsorden de praktiske 
bestemmelser vedrørende den erklæring 
om interessekonflikter, som der henvises 
til I stk. 1, og 2, samt håndteringen af
interessekonflikter."

Or. en

Ændringsforslag 73
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 912/2010
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest i 2016 og derefter hvert femte år 
gennemfører Kommissionen en evaluering 
af agenturet vedrørende især dets 
effektivitet, funktion og arbejdsmetoder 
samt dets behov og anvendelsen af de 
midler, det er tildelt. Denne evaluering 
omfatter især en undersøgelse af eventuelle 
ændringer af agenturets arbejdsopgaver og 
af de finansielle konsekvenser af sådanne 
ændringer.

1. Senest i 2016 og derefter hvert tredje år 
gennemfører Kommissionen en evaluering 
af agenturet vedrørende især dets 
effektivitet, funktion og arbejdsmetoder 
samt dets behov og anvendelsen af de 
midler, det er tildelt. Denne evaluering 
omfatter især en undersøgelse af eventuelle 
ændringer af agenturets arbejdsopgaver og 
af de finansielle konsekvenser af sådanne 
ændringer.

Or. ro
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